
Ei vain kerran neljässä vuodessa
Vaalit, etenkin eduskuntavaalit, 
ovat yhteiskunnallisia asioita 
 seuraavalle erittäin jännittävää ja 
mielenkiintoista aikaa. Pääsemme 
osallistumaan pyhään prosessiin, 
ohjaamaan yhdessä yhteiskuntam-
me suuntaan parhaaksi katso-
maamme suuntaan. Poliittista 
 valtaa tavoittelevat pääsevät kosis-
kelemaan ääniä ja lupaamaan 
 paljon. Valitettavan usein myös 
vaalien yhteydessä käytetään 
 Johannes Virolaiselta tuttua 
 fraasia: – Kansanvalta on puhu-
nut, pulinat pois.

Kyseisessä sanonnassa 
 särähtää pahasti tuo 
 jälkimmäinen osa eli: 

pulinat pois. Vaalien jälkeen 
kansalla olisi vielä paljon sa
nottavaa ja sillä kaikki oikeus 
sanoa se.

Suomessa nautitaan laajaa oikeutta 
sananvapauteen, kokoontumis-
vapauteen ja ilmaisunvapauteen

Näitä oikeuksia on paikoin kri
tisoitu ja paikoin puolustettu 
erilaisin argumentein poliitti
sen spektrin eri puolilta. 

Esimerkiksi Elokapinan 
mielenosoittajia kritisoitiin, 
kun he tukkivat Helsingissä 

Mannerheimintien. Toisaalla 
kritisoitiin myös ammatti
liittoja, kun ne järjestivät 
 mielenosoituksen kritisoidak
seen kilpailukykysopimusta.

Varmasti joku myös pa hoitti 
mielensä siitä, kun eläkkeen
saajat kokoontuivat Kansalais
torille vuonna 2015 vastusta
maan eläkkeensaajien toi
meentulon heikentämistä. 
Maan valtioneuvosto oli suun
nittelemassa politiikkaa, joka 
olisi heikentänyt tiettyjen kan
salaisten toimeentuloa, niin 
kyseiset kansalaiset lähtivät 
kertomaan, että tämä ei käy.

Tätä kirjoittaessani Suo
messa on käynnissä kaupan 
alan lakko, jossa osa isoim
mista marketeista on kiinni. 
Loppusyksystä 2022 ja nyt 
 kevättalvella lakkoja on joko 
ollut useita tai niillä on vähin
tään uhkailtu. Hankala tilan
ne, mutta näissäkin on kyse 

vaalien ulkopuolisesta, täysin 
oikeutetusta ja laillisesta vai
kuttamisesta. Ne hankaloitta
vat kansalaisten ja elinkeino
elämän toimintaa, mutta se on 
lakkojen tarkoituskin. Ilman 
hankaluuksia maailma har
voin muuttuu paremmaksi.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL 
aloitti tammikuussa piireissä 
Vaikuta vakuuttavasti -koulutukset

Aluksi kävimme Porissa ja 
 Turussa, joissa pääsin puhu
maan koulutuksiin osallistu
jille yhteiskunnallisista tren
deistä ja vaikuttamisen väylis
tä. Muistutin osallistujia siitä, 
että vaikuttamisen tasosta 
riippumatta vaikuttamistyötä 
tehdään, ja sitä tulee tehdä, 
jatkuvasti.

Vaalien alla äänellä on erit
täin paljon merkitystä, mutta 
missään vaiheessa ei ole järke

vää hiljentää yhdistyksen tai 
porukan ääntä vuosiksi vain, 
koska kansanvalta on puhunut. 
Missään vaiheessa omassa 
kunnassa, hyvinvointialueella, 
Suomessa tai Euroopassa ei voi 
luottaa siihen, että poliittista 
valtaa käyttävät päättäjät teke
vät jatkuvasti vain hyviä pää
töksiä. Heille tulee kertoa aina, 
joskus kovaankin ääneen, jos 
heidän ehdotuksensa ovat 
 aivan kaameita.

Eläkkeensaajien Keskusliitto 
jäsenjärjestöineen on 
vaikuttajaviestijä eli lobbari

Vaalien välisessä vaikuttami
sessa toimii Suomessa useita 
tahoja, osa myös ammatikseen 
ja rahaa vastaan. Korruptiosta 
tässä ei ole kyse, vaan asioiden 
saattamisesta päättäjien tie
toon. Eläkkeensaajien Keskus
liittokin voidaan laskea tähän 
lobbarien porukkaan.

Eläkkeensaajien asemaa tu
lee edistää ja puolustaa monel
la taholla, mutta toisinaan esi
merkiksi maksullisen viestin
nän käyttämiselle on esteitä. 
Tällöin pitää käyttäkää sitä, 
mitä teiltä löytyy: ääni ja tah
toa. Vaikuttamista voi tehdä 
kampanjalla, mielenosoituk
sella, soittamalla tai kirjoitta

malla. Tapoja löytyy niin pal
jon kuin on mielikuvitusta.

Hyvä päättäjä muistaa 
kuunnella kansalaisia myös 
vaalien välillä ja muuttaa 
omaa linjaansa, jos kansa osaa 
hänet vakuuttaa. Tai sitten voi 
olla kansasta irtautunut päät
täjä, joka tuntee saavuttaneen
sa ylevämmän aseman.

Tämän kirjoituksen alussa 
olevasta fraasista on myös 
hauskempi versio New Yorkin 
kaupungin pitkäaikaiselta 
 pormestarilta ja maansa edus
tajainhuoneen jäseneltä ni
meltään Ed Koch:

– Kansa on puhunut… ja 
heitä tulee rangaista.

Muistakaa käyttää tätä val
taa ja ääntä myös vaalien välil
lä. Helpointa se on varmasti 
kuntatasolla, kun päättäjä 
saattaa olla vaikka naapuri tai 
tuttava. Sen tulee kuitenkin ol
la kansallisellakin tasolla mah
dollista ja suotavaa.

Tulkaa siis mukaan myös 
omassa piirissänne liiton jär
jestämiin vaikuttamisen kou
lutuksiin – ja muistakaa, että 
joukon ääni kuuluu aina 
paremmin.

Eero Kivinen 
sosiaalipoliittinen asiantuntija 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL

Kun on tarpeeksi aikuinen,  
viikonloppu voi alkaa maanantaina

Turun lähdöillä on uuden aikataulun ansiosta pidempi ilta ja aikaisempi 
paluu. Siinä sitä jää mukavasti aikaa viihteestä nauttimiseen ja  

tanssilattialla pyörähtelyyn. Helsinki-Tukholma risteilyillä pyörivät  
huikeat sirkus- ja akrobatiaesitykset. Tallinna on edelleen kahden tunnin 

päässä – nyt uudella MyStarilla. Tervetuloa ällistymään: tallinksilja.fi

Hyödynnä  
EKL:n jäsenedut  
su-ke lähdöillä.

Alkaen 15 € 
/hytti 

Tai tartu luuriin ja soita 010 804 133

(0,0835 €/puh + 0,167 €/min)

Vaikuttamistyötä tehdään, ja sitä tulee 
tehdä, jatkuvasti. Ilman hankaluuksia 
maailma harvoin muuttuu paremmaksi.
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